
A bizonyára sokak által ismert idézet Ko-
dálytól való, ahogy lapunk mottója is. A 
két gondolat persze csak egy-egy kiragadott 
momentuma a kodályi életműnek, melyben 
a zenei nevelés ugyanolyan jelentőséggel bír, 
mint a zeneszerzői tevékenység. 

Szerencsére tájainkon, főként Kodály gyer-
mekéveinek helyszínén Galántán (a Csema-
dok területi választmánya) különösen nagy 
fi gyelmet fordítanak ennek a fontos örök-
ségnek a szem előtt tartására. 2018. május 
25-27-én Kodály Zoltán Galánta Díszpolgá-
rává avatásának 75. évfordulója alkalmából 
rendeztek konferenciát és hangversenyeket. 
Tavaly, a Kodály-évben számos rendezvény 
valósult meg a Szlovákiai Magyar Zeneba-
rátok Társasága és a Csemadok együttműkö-
désében, akik évről-évre a Vox Iuventutist, 
a Csengő Énekszót, a Kodály Napokat, a 
Kadosa és a Kodály nevét viselő zongora és 
hegedűversenyeket, a műveltségi vetélkedő-
ket is megszervezik. A rendezvények sorából 
is látható, hogy a Társaság számára milyen 
fontos a gyerekek megszólítása.

„A közvetlen megérzés útját kell egyengetni.  
Sokszor egyetlen élmény egész életre megnyit-
ja a fi atal lelket a zenének. Ezt az élményt 
nem lehet a véletlenre bízni: ezt megszerezni 
az iskola feladata.” – írta a Gyermekkar-
okban Kodály 1929-ben. Pár évtizeddel 
később, 1964-ben pedig azt, hogy „A zenei 
nevelés célja, hogy részt vállaljon a teljes 
személyiség formálásából”. Mindezt Kodály 
a mai orvosi eredmények ismerete nélkül 
mondta ki. Mára számos kutatás bizonyít-
ja a zene, az éneklés a felfogóképesség, a 
nyelvi készségek, az érzelmi intelligencia, a 
tanulás és viselkedés fejlesztésére gyakorolt 
hatását. Gerald Hütler német agykutató 
neuropszichológiai vizsgálatai szerint a 

„Szebb, ha ketten összedalolnak”

Első kézből
„Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg nem szerzi magának.” Kodály Zoltán
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kognitív képességek kibontakoztatásában 
a testérzetnek döntő szerepe van, melyet az 
éneklés csodálatos gyakorlata révén érhet 
el leginkább a gyerek. Még sokáig lehetne 
idézni az elmúlt évek kutatási eredményeit, 
de talán felesleges is, hiszen tudják Önök is, 
tudjuk mi is, hogy fontos. De kap-e értéké-
nek megfelelő helyet az iskolában? Szalay 
Szilviát, a Szlovákiai Magyar Zenebarátok 
Társasága elnökét a hazai kóruséneklés és 
zenei élet helyzetéről kérdeztük, először 
arról, milyen eredményt hozott a kutatásuk, 
hiszen Társaságuk a SZMPSZ-en keresztül 
tavaly 256 alapiskolát és 63 középiskolát 
szólított meg az iskolai karének állapotának 
felmérését célzó elektronikus kérdőívével. 
„Tavaly csupán 63 iskolaigazgató töltötte 
ki. Idén, a II. Vox Iuventutis szervezésekor 
megismételtük a kutatást. A válaszadási 
hajlandóság nem igazán nőtt: ismét csak 
hatvan iskolából reagáltak. Vannak olyan 
iskolák, ahol tudjuk, hogy működik kórus, 
mégsem jeleztek vissza. Azt is fel akartuk 
mérni, hol van szaktanár, illetve a kórusok 
működését akartuk feltérképezni. Az a 
mostani adatokból látszik, hogy sok helyen 
nincs rendszeres munka, csak a fellépések 
előtt „rántják össze” a műsort. Ma a zene 
helyére más tárgyak kerültek. A zenei neve-
lés háttérbe szorult – ma még inkább, mint 
korábban. Ha nincs olyan elhivatott sze-

mély az iskolában, aki lelkesedésből, ügy-
szeretetből és gyerekszeretetből ennek az 
élére állna, és felvállalná a munkát, akkor 
a gyerekek nem is találkoznak a kórusének 
és sokszor a klasszikus zene élményével 
sem. Az olyan tehetség persze ritka, mint 
Orsovics Yvett, aki ahány intézménykilin-
cset megfogott, annyi kórust alapított. De 
hisszük, hogy az iskolának meg kell adnia a 
kóruséneklés lehetőségét! Abban is bízunk 
szervezőként Stirber Lajossal és Kazán 
Józseffel, hogy ha találkozási lehetőséget 
adunk és mi magunk is lelkesítünk, akkor 
egyre többen kapnak kedvet. Ebben Kazán 
József kiemelkedően jó.” A Kodály Napok 
szerintem minden zenetanárt, karnagyot 
lelkesít, nem? „De ennél is több műhely 
van. A Kodály Napok esetében persze ért-
hető, hogy mivel magas a léc, ezért talán 
félnek a kórusok eljönni. Pedig rengeteget 
lehet tanulni egy ilyen alkalmon. Arról nem 
beszélve, hogy valahol el kell kezdeni.” 
És Ön szerint mennyire hat ma a kodályi 
örökség? „A régebbi generációra sokkal 
inkább. Mi ezen nőttünk fel. A magyarsá-
gunk megélésében is meghatározó ez az 
örökség. Ma mintha a könnyebb végénél 
akarnák megfogni a dolgokat. Általános-
nak is mondható ez, de sok kórusnál is 
megfi gyelhető, hogy könnyedebb dara-
bokat választanak. Holott az alapozás, a 
kodályi alapvetések nélkül nem megy az 
igazán színvonalas teljesítmény. A fi atalok 
talán türelmetlenek is. A mostani Vox 
Iuventutisról is hiányoltuk az értékesebb 
műveket: Kodály, Bartók, Bárdos... stb. 
De nem akarok pesszimista lenni, mert 
sok jó kórus van és szép munkát végez-
nek. De mindig van feljebb! Tudatosítsuk, 
hogy azt a kottát csak le kell énekelni, és 
az gyereknek, felnőttnek meghatározó 
élmény lesz!” bk
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25. alkalommal rendezte meg a Csemadok Rimaszombati Terü-
leti Választmánya Feled község önkormányzatával és a Csemadok 
Feledi Alapszervezetével a Területi Gyermek Folklórfesztivált 
május 18-án a feledi kultúrházban. Az idei találkozón Felcsík  
táncaival, népdalaival, népi játékaival, hagyományaival, viseletével 
ismerkedhettek meg a régió gyermek folklórcsoportjai Varga Nor-
bert, Varga Lia és Imre Mács Katalin vezetésével. A fesztiválon 
hat csoport (közel 100 gyermek) vett részt a Rimaszombati és a 
Losonci járásból. A találkozó kiváló hangulatban zajlott és közös 
énekléssel, táncházzal zárult. A község polgármestere, Mihályi 
Gábor a 25 éves jubileum alkalmából virágcsokrokkal köszönte 
meg a szervezők hagyományaink megőrzéséért kifejtett munkáját.
 PE

A Csemadok Éberhardi Alapszervezete az idei évben is megszervezte 
egynapos kirándulását, ezúttal Selmecbányát látogattuk meg 2018. 5. 
26-án. Utunk első megállója a bánya volt, ahol egy fi lm segítségével 
megismerkedtünk a bánya működésével. Majd megnéztük a bánya 
sötét, szűk kis alagutait. A nap foylamán két apróbb, bár annál jelen-
tősebb kitérőt is tettünk, az egyiket a szentantali kastélyba, ahol még 
jobban belemélyedtünk a történelmi korszakokba, és azok művészeté-
be, de a vadászat rejtelmeibe is bekukkanthattunk. A másik kitérőnk 
egy túrának beillő séta volt, a kálvária egyes stációival kiegészítve. 
A kálvária tetején a Felső-templom szépsége és a gyönyörű kilátás 
fogadott. Selmecbánya mint még soha, most sem okozott csalódást, 
csak egy újabb felejthetetlen élményt. KR

A Csemadok Nagykürtösi Területi Választmányának szervezésében 
2018. május 25-én emlékeztek Mikszáth Kálmánra. A tiszteletadás-
ra először a nagykürtösi evangélikus templomnál került sor, ahol 
emléktábla állít emléket az író megkeresztelésének. Balogh Gábor, 
a Csemadok Nagykürtösi TV elnöke üdvözölte a megjelenteket, 
nyitotta meg a programsorozatot, majd koszorúzásra került sor. 
Szintén koszorút helyeztünk el Szklabonyán a Mikszáth Emlékház-
nál található szobornál, ahol Mikszáth és szülőföldje közti szoros 
kapcsolatról hallhattunk Bőhm Andrástól. Az eseménysorozatot 
Szécsénykovácsiban zártuk, ahol a választmány tavaszi ülése is zaj-
lott, majd a Mikszáth Irodalmi Kávéház meghívott előadójaként Dr. 
Simoncsics János szegedi helytörténész, népművelő tartott vetítéssel 
egybekötött előadást Mikszáth Kálmán Szegeden töltött éveiről és 
ottani újságírói munkásságáról.  S

2018. május 25-27-én Kodály Zoltán Galánta Díszpolgárává ava-
tásának 75. évfordulójáról ünnepi rendezvénysorozattal emlékezett 
Galánta és a Mátyusföld zeneszerető, Kodály Zoltánt tisztelő lakos-
sága. Pénteken délelőtt az Esterházy kastélyban az emlékkonferencia 
előadói Kodály Zoltán Galánta Díszpolgárává avatásának történetéről, 
a felvidéki magyar kórusélet jelenéről és jövőjéről, valamint a Ma-
gyar Kodály Társaság céljairól szóltak, majd a rendezvény résztvevői 
közösen megkoszorúzták Kodály Zoltán emlékművét. Délután a 
városháza előcsarnokában került sor a Kodály életét és munkásságát 
bemutató „Örvendjen az egész világ!” című kiállítás megnyitójára, 
majd az esti órákban a VMK színháztermében a Kecskeméti Énekes 
Kör, a Dombóvári Kapos Kórus, a galántai Kodály Zoltán Dalos-
kör, a Peredi Női Kar és a Galántai Alapiskola Gyermekkarának, 
valamint neves magyarországi szólistáknak a közreműködésével 
ünnepi hangverseny zajlott, melyen ünnepi beszédet Kertész Attila 
tartott. Szombaton a külföldi vendégegyüttesekkel Kodály Zoltán 
nyomában jártunk Galántán, Nagyszombatban és a Zoboralján, hogy 
azután este az egykori adatközlők utódaival a felsőszeli kultúrházban 
népzenei est keretében találkozzanak magyarországi vendégeink. A 
rendezvénysorozat vasárnapi záró eseményén a zsigárdi református 
templomban Kodály egyházi műveibe hallgathattak bele az érdek-
lődők. A Szlovákiai Magyar Zenebarátok Táraságának vezetésével 
közösen ismét sikerült művészi élményekben gazdag napokat szerezni 
a kórusmuzsika és a népzene szerelmeseinek a Mátyusföldön. MR
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Az együttgondolkodás viszi előre a Csemadokot
A Csemadok Nógrádi Területi 

Választmánya és alapszervezetei, 
a Losonci járásban szervezik a 
régió kulturális életét. A Losonci 
járáshoz a rendszerváltás előtt 
27 Csemadok alapszervezet tar-
tozott, közel 3000-es tagsággal. 
Mára ez a helyzet nagyot válto-
zott,  jelenleg 13 alapszervezetünk 
van 1100 körüli tagsággal. 

A rendszerváltás más változá-
sokat is hozott. A megváltozott 
társadalmi és politikai helyzet-
re nekünk is reagálni kellett. 
2001-ben rendkívüli konferen-
cián a Csemadok Losonci Járási 
Bizottsága megszűnt létezni és 
létrejött jogutódja, a Csemadok 
Nógrádi Területi Választmánya, 
felvállalva azt a gazdag kulturális 

örökséget, amit elődeink ránk 
hagytak és megtartva a Csema-
dok járási szervezettségét, amely 
továbbra is szerves része maradt 
az országos szervezetnek. Az 
eltelt 20 év eredményei azt bi-
zonyítják, hogy a megváltozott 
helyzetben is sikerült helyt áll-
nunk. Járásunkban évente 60 kü-
lönböző rendezvény valósul meg 
a Csemadok szervezésében. 

A Csemadok Nógrádi TV ve-
zetésének jelenleg 15 tagja van. 
Elnöke Koronczi Ferenc, alelnö-
ke Böszörményi István. A területi 
választmány titkára Galcsík Kár-
oly. A választmányhoz 13 alap-
szervezet tartozik: Béna, Csá-
kányháza, Fülek, Fülekkovácsi, 
Kalonda, Losonc, Nagydaróc, 
Perse, Fülekpüspöki, Ragyolc, 
Rapp, Terbeléd és Vilke.

Szervezetünk munkájában na-
gyon fontosak a közös találkozá-

sok, az együtt gondolkodás, az 
elvégzett munkánk értékelése, 
céljaink és feladataink megha-
tározása. A közös Csemadok-
munka még ma is meghatározó 
szerepet kap a felvidéki magyar-
ság identitástudatának formálásá-
ban, az egységes magyar közösség 
megtartásában.

Tizennyolc éve – váltakozva 
– rendszeresen megrendezzük 
Vilkén és Ragyolcon az Ipoly 
Menti Művészeti Fesztivált, 
amely a korábbi nagy múltú járási 
dal- és táncünnepélyek folyta-
tása, amelyen a régióban tevé-
kenykedő népművészeti csopor-
tok, együttesek, szólóénekesek, 
prózamondók, kicsik és nagyok 
lépnek fel. 

Említést kell tenni az eddig 49 
évfolyamot megélt losonci Kár-
mán Napok rendezvénysorozat-
ról, melyet minden évben a Cse-
madok Losonci Alapszervezete 
készít elő márciusban, és közel egy 
hónapig tart. A rendezvénysoro-
zat része a hagyományos március 
15-i koszorú-
zási ünnepség 
a Kármán-
e m l é k m ű -
nél, de ezen 
kívül van-
nak színházi 
előadá sok , 
helytörténeti 
előadá sok , 
kiállítások is.

A területi választmány és az 
alapszervezetek bekapcsolódnak 
a Csemadok országos rendezvé-
nyeibe is. Ilyen a Tompa Mihály 
Országos Verseny. A járási dön-

tőnek és háromévente az országos 
elődöntőnek Losonc adott ott-
hont. A Versmondó Együttesek 
Országos Fesztiválja kétévente 
kerül megrendezésre Füleken és 
környékén. Örömünkre szolgál, 
hogy a mi vidékünk is otthont 
adhat egy rangos országos ese-
ménynek.  

Minden év júliusában megszer-
vezi a TV a Palóc Népművészeti 
Tábort a 8-14 éves gyermekek ré-
szére. Néptánc, ének és zenetaní-
tás, fafaragás, agyagozás, kézmű-
ves foglalkozások, beszélgetések, 
tábortűz várja a táborozókat.

Az alapszervezetek által 
szervezett rendezvények is na-
gyon színesek és változatosak. 
Az évek során már kialakultak 
azok a jelentősebb helyi ren-
dezvények, melyek jellemzik az 
alapszervezetek közművelődési 
és művészeti profi lját. Ezek meg-
valósítása is komoly feledatokat 
ró a vezetőségekre. Alapszerve-
zeteinknél a rendezvények alkal-
mazkodnak a helyi igényekhez 

és lehetőségekhez. Ilyenek az 
évközi ünnepek, melyek szinte 
valamennyi szervezetünknél 
megjelennek – farsang, húsvét, 
májfaállítás, anyák napja, gye-

reknap, idősek hónapja, miku-
lás, karácsony. 

A szervezeteknél, ahol művé-
szeti csoport működik, külön 
feladatot jelent az egész éves te-
vékenységük biztosítása, próbák 
és fellépések szervezése, kosz-
tümök beszerzése. Alapszerve-
zeteink legfőbb együttműködő 
és egyben támogató partnerei a 
helyi önkormányzatok, iskolák és 
néhány civil szervezet. Járásilag 
stratégiai partnerünk a losonci 
Nógrádi Művelődési Központ.

Eredményeink között feltétle-
nül említést érdemel a 2004-ben 
alapított Nógrád Közművelő-
déséért Díj, amit a Csemadok 
szervezetek és magyar polgár-
mesterek hoztak létre, a régióban 
folyó magyar öntevékeny munka 
elismerése és jutalmazása céljá-
ból. A díjhoz oklevél, kerámia 
és pénzjutalom tartozik. A díj 
évente kerül kiosztásra. Alap-
tőkéjét önkormányzatok, Cse-
madok szervezetek, képviselők 
támogatásaiból gyűjtjük össze. 
Ezidáig 26 egyéni, 17 csoport és 
egy életmű díj került kiosztásra.

A jövőt nézve kulcsfontosságú 
lesz, ha sikerül a generációváltás, 
ha megtaláljuk azokat a fi atalo-
kat, aki húzóemberek lesznek, 
akik lelkes és önfeláldozó munká-
val végzik majd a nemes munkát. 
Ezért is nagy gondot fordítunk a 
fi atalok bekapcsolására. Ezen a 
téren optimizmusra adhat okot 
az a tény, hogy Csemadok elnö-
keink átlagéletkora 30 körül van 
és a vezetőségekben is egyre több 
fi atal vállal munkát. 

GK és TB
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„Csakis művészi érték való a gyermeknek! 
Minden más árt neki.” (Kodály Zoltán)

Jubilál a Gombaszögi Országos Kulturális Ünnepély 

gé, és mintha direkt szorítaná ki az iskolából. 
Ezt mutatja legalábbis, hogy első, nyolcadik 
és kilencedik osztályban nincs zeneoktatás. 
Ráadásul az is ritka, hogy ezt magasabb szinten 
támogassák, hogy egy város élén olyan ember 
legyen, mint itt Érsekújvárban Klein Otto-
kár, aki mecénásként felkarolja a kórusokat, 
pontosabban a gyerekkórusokat. Kodály azt 
mondta, az amatőrizmussal kezdődik a mű-
vészet. „Amatőrség nem vetélytársa, hanem 
munkatársa a hivatásos művésznek. Az igazi 
amatőr, aki csak abban különbözik a művésztől, 
hogy nem hangszeréből él, és kondícióját nem 
tartja naponta „hangversenyképes” állapotban, 
de ízlése kiművelt és ítélete biztos." Tehát itt 
kezdődik. A közönséget is zeneértő emberré 
kellene nevelni.

– Ön a tavalyi Kodály Napok győztese, a 
Concordia Vegyeskórus karnagya is. A felnőttek 
szívesebben énekelnek kórusban?

– Nekünk nagy szerencsénk van itt a kül-
honban, egyrészt, mert szerves részei vagyunk 
a magyar zenei kultúrának, és Magyarország 
zenei nagyhatalom. Másrészt azért, mert a 
felvidéki magyarságnak más a magyarság-
tudata, mert tisztában van a felelősségével. 
Sokszor tapasztaljuk, hogy az anyaorszá-

giak rácsodál-
koznak arra a 
zenei mozga-
lomra, ami itt 
él. Nem a szín-
vonalas fellé-
pésre, mert az 
természetes, 
hanem arra a 
hitre, ahogy 
mi csináljuk. 
Amikor az 
ember nyomás 
alatt van, ak-

kor jobban összeszedi magát. Én a Bod-
rogközben kezdtem dolgozni, sok helyen 
tanítottam, azt hiszem, ismerem a felvidéki 
mentalitást. A felvidéki kórusok – emberek 
– küldetése, s lelkülete más. Ezért többet 
kell tenni. Összejönni, együtt csinálni, és 
mindezt természetesnek venni. Sokszor 
eszembe jut a Kodály által megzenésített 
Petőfi  vers: A magyar nemzet, amelynek a 
végkicsengése az, hogy mikor kezd már el ez 
a nemzet együtt küzdeni. Ezekre a sorokra 
talán gyakrabban kellene gondolnunk, és 
még többet énekelni. bk

Érsekújvár a Csengő Énekszó mellett a Vox 
Iuventutis nevű szlovákiai magyar gyermek- 
és ifjúsági kórusok országos seregszemléjé-
nek is az otthona – a város támogatásának is 
köszönhetően. A rendezvényre május 23-án 
másodszor került sor a Lovardában. A kórusok 
szerepléséről Stubendek István karnagyot, a 
seregszemle egyik zsűritagját faggattuk.

– Hogy szerepeltek a kórusok? Hogy összegezné 
a hallottakat?

– Először vagyok ifjúsági kórusversenyen 
mint zsűri, én többnyire versenyezni szoktam. 
Ráadásul a Vox Iuventutis célja nem elsősor-
ban az értékelés, sokkal inkább a konzultatív 
beszélgetés. Józsa Mónikával, a másik zsű-
ritaggal főként arról beszéltünk, hogy a mai 
iskolahelyzetben hogy lehet kórust vezetni, 
hogy lehet összefogni a gyerekeket. Hiszen ma 
más a helyzet, mint harminc éve volt. Rengeteg 
szakkör, különóra stb. van az egyre kevesebb 
gyerekek napirendjében, ráadásul a tehetsé-
ges gyerek általában több mindenben az, és 
a kórusban való éneklés a fontossági sorrend 
végére kerül, hiszen sokkal attraktívabb, csábító 
lehetőségek vannak az éneklésnél. Ma mintha 
a pedagógia, az iskola maga sem becsülné elég-

A Csemadok majdnem het-
venéves történetében az egyik 
legnagyobb múltra visszatekintő 
rendezvény a Gombaszögi Or-
szágos Kulturális Ünnepély. A 
szervezők archív fényképeket 
és dokumentumokat gyűjtenek, 
amelyből kiállítást szerveznek 
majd az idei jubileumi, hatva-
nadik ünnepélyen. 

A szervezők továbbra is vár-
ják az ünnepség idején készült 
fotókat a gombaszog60@gmail.
com  címre, de a pár soros tör-
téneteket és az esetlegesen ma-
gán- gyűjteményekben fellelhető 
dokumentumokat is várják. 

A Gombaszögi Országos Kul-
turális Ünnepélyt idén június 
29-e és július 1-je között tartják 
meg. A szervezők konferenciával 
emlékeznek az elmúlt hat évti-

LÁTÓSZÖG

az osztálytársaimmal. Három 
újságban volt meghirdetve. Nem 
találkoztam velük. A felvéte-
len előtérben a feleségem van. 
Én nem vagyok látható. Nem 
akármilyen rendezvény volt! 
Ahogyan a képen is látható a 
CSKP megalakulásának 60. év-
fordulója volt. Először l960-ban 
Tornaljáról 18 évesen vonattal 
mentünk. Fiú-lányok közösen. 
Csak úgy szervezetlenül, taná-
rok nélkül. Jó buli volt. 1976. 
06. 24-én családostul szintén 
ott jártunk. 2001-ben három 
fi atal írót vittem, nekik volt 
ott összejövetelük. Átutazóban 
számtalanszor elmentem arra. 
Mindig nosztalgiával gondoltam 
(gondolok) Gombaszögre."

Mánya Lászlónak köszönjük, 
hogy megosztotta emlékeit!

zedre, majd hagyományőrzők 
és felvidéki magyar zenekarok 
lépnek fel az ünnepélyen. 

„A felhívásra reagálva csa-
tolva küldök egy fotót az 1981.

VI.27-i gombaszögi kulturális 
ünnepségről. Akkor még talán 
Országos Dal És Táncünne-
pély volt. Többek között azzal 
a szándékkal mentünk oda, 
hogy találkozzunk 20 év után 



52018. június

KAPOCSELSÔ KÉZBÔL

Nincsen olyan csemadokos, aki nem ismerte volna Bauer Győzőt. 
A felvidéki magyarságért dolgozó személyiség és családja tevékeny-
ségének sokat köszönhet szervezetünk. Gyermekei, unokái pedig 
az ő nyomdokaiba lépve tovább viszik az ősi hagyatékot. Bauer 
Győzőt május 12-én örökre elszóllította a teremtő, temetésén 
Bárdos Gyula, a Csemadok elnöke is elbúcsúzott a Csemadok 
korábbi elnökétől.

„Kedves gyászoló család, tisztelt gyászoló közösség!

Hiába gyűjtöttem eszmét meg adatot:
Azt mondtam csak, amit mondanom adatott.
Készülök, s valami készül velem szemben:
Akármi az, már csak  nézem, nem elemzem.

Csak egy pontos szóra van immár szükségem,
Azt az egyetlen szót adassék megérnem,
És hogy amit jelöl, értsem, ne csak lássam:
Hiszek a végső felvilágosodásban.

Vas Istán verssorait kölcsönözve próbálom magam ráhangolni 
azokra a mondatokra, amelyeket nagyon nehéz ilyenkor megfogal-
mazni vagy akár leírni: ugyanis azt a veszteséget, amelyet távozásod 
okoz szeretteidnek, egykori kollégáidnak, munkatársaidnak, a 
Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közmüvelödési Szövetségünk 
tagjainak, a csemadokosoknak, felvidéki  és kárpát-medencei ma-
gyar közösségünknek, nem tudjuk kellő súllyal érzékeltetni, papírra 
vetni, elmondani.

Drága Győző!
A családi neveléssel kapott elhivatottsággal álltál nagyszerűen 

helyt mindenütt, ahol több évtizedes szakmai és közéleti szerepet 
vállaltál. A kiváló tudóst, akadémikust, egyetemi tanárt, professzort, 
képviselőt, elnököt, nagykövetet tisztelet és megbecsülés övezte 
nemcsak idehaza, de szerte a nagyvilágban, mert mindaz, amit 
sokoldalú tehetségednek, meg kitartó munkádnak köszönhetöen 
elértél, méltán váltott ki szakmai és közéleti elismerést, s ez számos 
díj odaítélésében is megnyilvánult. 

Tudományos pályád mellett mindig találtál időt a kultúrára, 
nemcsak annak szervezésére, hanem művelésére is. Kevesen tudják, 
hogy néhány évtizeddel ezelőtt Te rendezted a prágai Ady Endre 
Diákkör egyik előadását, Dante Isteni Színjátékát, s Te írtad az 
egykori prágai magyar szamizdat, a Homokóra vezércikknek is 
beillő beköszöntőjét. Prága után Somorja következett, majd Po-
zsony, később a külföldi állomáshelyek, majd ismét a családnak is 
otthont adó kisváros. Mindig élénken foglalkoztattak közösségünk 
sorskérdései, ezért is mondtál igent, amikor 1991-ben jelezték: jó 
volna, ha Te állnál a Csemadok élén. A rendszerváltozást követő 
időszakban választottak a szövetség országos elnökévé, akkor, ami-
kor elkezdődött a magyar kisebbségi intézményrendszer fokozatos 
ellehetetlenítése. Te igyekeztél új alapokra helyezni a Csemadok 
vezetését, és fontosnak tartottad a kisebbbségi magyar kultúra 

fi nanszírozásának megoldását. Nem rajtad múlott, hogy működőké-
pes társadalmi infrastruktúra kialakítása helyett a Mečiar-korszak 
kisebbségellenes lépései váltak meghatározóvá.

A legnehezebb időszakban voltál a Csemadok első embere, amikor 
szinte egyik napról a másikra szüntették meg a kulturális szövetség 
költségvetési támogatását, s olyan radikális változtatásokat kellett 
megvalósítanod, amelyek  a rendkívül ellenséges körülmények 
ellenére biztosították a folyamatos kultúraszervező tevékenységet. 
Neked köszönhető az is, hogy a Csemadoknak sikerült a főváros 
szívében megtartania és működtetnie központi irodáját, hogy a 
szervezet területi választmányai és alapszervezetei folytathatták 
közösségépítő munkájukat.

Szövetségünk tagjai a Csemadok-életmű díj odaítélésével fejezték 
ki a Magyar kultúra napja alkalmából hálájukat és köszönetüket 
mindazért, amit több évtizeden át tettél felvidéki magyar közössé-
günkért. Nélküled nem jöhetett volna létre Komáromban a Selye 
János Egyetem!

Szomorúsággal tölt el bennünket, hogy többé már nem fordul-
hatunk hozzád kéréssel, nem osztod meg velünk tapasztalataidat, 
nem hallhatjuk bölcs tanácsaidat, javaslataidat.

Köszönetet mondok Neked a közösség érdekében kifejtett áldo-
zatos és kitartó tevékenységedért, és fájó szívvel búcsúzom Tőled 
a Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetség, a 
Csemadok tagjai nevében. 

Emlékedet megőrizve köszönjük a Teremtőnek, hogy itt voltál 
közöttünk. Nyugodj békében, Isten veled!” EK

A legnehezebb időszakban voltál 
a Csemadok első embere – búcsú Bauer Győzőtől 
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2018. május 24-én került sor Kékkő várában a Balassi Bálintról 
való megemlékezésre, a kékkői Szlovák Nemzeti Múzeum, Báb-
művészeti és Játékmúzeum és a Csemadok Nagykürtösi Területi 
Választmányának rendezésében. A két nyelven elhangzó megnyitó 
beszédek után a múzeum igazgatója, Helena Ferencová és Balogh 
Gábor a területi választmány elnöke, valamint az Érsekvadkertről 
érkezett tisztelők helyezték el a megemlékezés koszorúit a vár ud-
varán található Balassi-emléktáblánál. A kastély termeiben rövid 
színházi előadást tekinthettek meg a résztvevők, majd vetítéssel 
egybekötött beszélgetés során hallhattunk Balga Péter készülő 
Balassi képregényről. Méltó megemlékezésben volt részünk, kö-
szönet a rendezőknek! SS

A Csemadok Rozsnyói Alapszervezete és a Csemadok Területi 
Választmánya május 1-én megtartotta majálisát és a kalácssütő 
versenyt. Több szervezet és magánszemély nevezett be a kalács-
sütő versenybe, amely színes kultúrműsor kíséretében zajlott. A 
kalácssütő versenyben a Csemadok Dernői Alapszervezete lett az 
első, második a Csemadok Rozsnyói Alapszervezete, a harmadik 
helyen a Fábry Zoltán Alapiskola végzett. A három katlan gulyás 
és a kalácsok elfogyasztása után a Stromp Duó zenekar késő estig 
szórakoztatta a közönséget. 

A Csemadok  Királyhelmeci Területi Választmányának szervezé-
sében idén is megvalósult az előválogató, a Latorca Menti Tavasz, 
amelyen  idén is nagy sikerrel szerepeltek a környező alapiskolák 
csoportjai. Továbbjutók: Mistráng Bábjátszó Csoport – Kiségéresi 
Alapsikola, Hajnalka Színjátszó Csoport – Nagykaposi Erdélyi 
János Alapiskola, Varázskerék Színjátszó Csoport – Királyhelmeci 
Speciális Alapiskola. GE

Május 2-án Tornalján a Tompa Mihály VMKP-ban huszonket-
tedik alkalommal rendezték meg a Duna Menti Tavasz regionális 
válogatóját. A Regős János, Mázik István és Badin Ádám alkotta 
zsűri hat csapatot választott ki a 43. DMT országos döntőjébe: a 
füleki Zsibongó Kisszínpadot, a feledi Meseláda bábcsoportot, a 
bátki Huncutkákat, a Harkácsi Pimpókat Gömörfalváról, illetve 
a tornaljai Kazinczy Ferenc Alapiskola két csoportját, a Kincske-
resőket és a Galibát.  IL

A Csemadok gútai alapszervezete által megszervezett hagyomá-
nyos Pünkösdi sortáncjáráson reggeltől ropták a táncot a fi atalok: 
végigtáncolták az egész várost. A táncos felvonulást két csősz és 
a Vermes törzs lovasai kísérték, a zenei kíséretet a Pósfa zenekar 
biztosította a többségében csallóközi népdalokat éneklő fi ataloknak. 
A vigadó lányok és fi úk szemet gyönyörködtető látványt nyújtottak a 
nemzeti színű pántlikával hajfonatukban, a fi atal férfi ak kalapjukat 
díszítették a trikolór-szalaggal. 

Pünkösd a katolikus egyházban a Szentlélek eljövetele és az 
egyház megalakításának ünnepe. Ehhez rengeteg néphagyomány 
kapcsolódik. Csallóköz más falvaiban is ismert volt a sortáncjárás 
és a vámkerékállítás. Ez a néphagyomány élt még Gútán is a két 
világháború között; a második világháborút követően veszett el. 
A Csemadok 1949-es megalakulását követően, pár éven belül fel-
élesztették ezt a néphagyományt, amely mai napig üde színfoltja 
Gúta városának.

A 2018-as évi pünkösdi sortáncjárás késő éjszakába nyúló tánc-
házzal ért véget a gútai tájházban, ahol frissen főtt gulyással várták 
a sortáncban megfáradt legényeket és leányokat, vendégeket a 
Magyar Asszonyok Ligája tagjai. VL
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A szervezők mindenkit hívnak  
KONCERT A KOLOSTOR ROMJAINÁL
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Olyasvalami valósul meg június utolsó 
napján Gombaszögön, amiben már csak 
nagyon kevesen bíztak.  Mint ismeretes, 
a Csemadok Országos Tanácsa megbízá-
sából a szervezők ekkor rendezik a 60. 
Országos Kulturális Ünnepséget. Ennek 
egyik részrendezvénye, műsora lesz az a 
koncert, amely a most feltárt (írhatnám 
nyugodtan, hogy a fi atalok által kiásott) 
kolostor romjai között valósul majd meg. 
A Sine Metu Polgári Társulás tagjai és a 
hozzájuk társult fi atalok (na meg időseb-
bek) konoksága és tenniakarása úgy látszik 
„végleg” megmentette az enyészettől az oly 
sokszor elsiratott, egykori pálos kolostort, 
pontosabban annak még megmenthető 
részeit. 

Előbb talán valamit a helyről, Gomba-
szögről. Itt tényleg adott (volt) minden, 
ami kulturális és turisztikai központtá 
varázsolhatta volna Gömör e gyönyörű 
szegletét. A csodálatos Sajó-völgy, a bar-
lang, a prágai Szent György-kör tagjai 
által felfedezett, majd a sarlósok által is 
kedvelt katlan, a pálosok egykori kolosto-
rának maradványai, az ipari műemlékek. 
(A Szent György Kör cserkészszerve-
zet volt, a Prágában tanuló főiskolások 
alapították 1924-ben. Regösmozgalmat 
indítottak, ennek keretében jártak Gom-
baszögön is. 1928 nyarán a Szent György 
Kör tagjaiból és a regösmozgalom révén 
csatlakozott résztvevőkből a gombaszö-
gi táborozáson alakult  meg a Sarló. A 

A bordázat része

Freskótöredék

A hajó megmaradt fala

hámort, a vasolvasztót a tizennyolcadik 
században építették fel a kolostor körül, 
s az a tizenkilencedik századra komoly 

ipari létesítménnyé nőtte ki magát.)  Miért 
nem valósult meg mindez? Talán a pénzhi-
ány, talán az acsarkodás volt az ok.  Vagy 
pusztán az, ami ránk oly jellemző, hogy a 
jót mindenki egyedül és nem összefogva 
akarta-akarja megvalósítani?

A kolostort valamikor a 14 században  
építhették a Bebekek és a pálosoknak 
adományozták. A kolostorok a műveltség 
központjainak is számítottak az adott kor-
ban. Gombaszög is annak számít(hat)ott. 
A tizenhatodik században azonban már 
pusztulásnak indult. Jellemző módon, az 
alapítók utódjai vették el a pálosoktól, s 
adták a protestánsoknak. Később a ko-

lostort lerombolták, köveit erődépítéshez 
használták. Vagy az eredetileg is erődített 
építménynek (lássuk be) a korban szükséges 

továbberősítésére hasz-
nálták fel. Tény, hogy a 
mostani feltárók (mert 
nagyon sokan megelőz-
ték őket a korábbi szá-
zadok során) a templom 
és kolostor épületéből 
származó szép faragott 
köveket találtak az erőd 
falába építve. Találtak 
azonban mást is. A fel-
tárt falakon festett rész-
leteket, az egykor a ke-
resztboltozatot díszítő 

freskók maradványait. Ezek közül talán a 
legértékesebb, s a festés művészi színvonalát 
sejtető darab az a freskótöredék, amely Is-
ten áldást osztó két ujját ábrázolja. A festés, 
bár ez talán már ki nem mutatható, de az 
építtető személyét ismerve valószínűsíthető, 
a közeli pelsőci temploméhoz hasonló szín-
vonalú lehetett. Hiszen mindkét templomot 
a Bebeket állíttatták. 

A rendező szervek nevében tehát min-
denkit szeretettel hívunk és várunk Gom-
baszögre. A fi atalok által feltárt egykori 
kolostor falmaradványai közt megvalósuló 
hangverseny bizonyosan felejthetetlen él-
ményt ad mindenkinek.  g
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A Csemadok pár hónap híján 
70 éves történetében kétségkívül 
a „prágai tavasz” néven ismertté 
vált korszak történései voltak a 
legjelentősebbek. Előadásomban 
ezeknek a történéseknek össze-
foglaló vázlatát próbálom meg-
rajzolni.

Már a Csemadok megalaku-
lásától kezdve tulajdonképpen 
két Csemadok létezett. Az egyik 
fönt a Csemadok hivatalos ve-
zetése volt, a másik alul a helyi 
szervezetekben működő. A fönti 
a kommunista párt politikájának 
népszerűsítését tartotta egyetlen 
feladatának, a lenti a magyarság 
érdekeinek képviseletét, érvénye-
sítését. Az alakuló közgyűlésen 
Major István a párt nevében ezt 
mondta: „A fő feladat népszerű-
síteni a párt politikáját, mozgó-
sítani az embereket a szocializ-
mus építésére.” Ondrej Pavlík 
a megbízotti hivatal (az akkori 
szlovák kormányzati szerv) kép-
viselője már nyíltabban fogalma-
zott: „Nagy hiba lenne abban, ha 
valaki azt gondolná, hogy ez a 
kultúregyesület a csehszlovákiai 
magyar lakosság érdekeinek vala-
milyen védelmezője lesz.” Ám az 
alakuló közgyűlésen résztvevők 
az ott elhangzottakból csak egyet 
szűrtek le: Lehet magyarul beszél-
ni, lehet szervezkedni, a faluban 
az lesz a Csemadok elnök, akit a 
falu magyar lakossága megválaszt. 
Újra van olyan szervezet, amely a 
magyarságot képviseli. Szabó Re-
zső ezt így fogalmazta meg: „A 
pártközpont által mesterségesen 
életre hívott központi vezetéstől 
függetlenül megalakult ott lent 
egy másik Csemadok, amely a 
célját és küldetését így fogalmaz-
ta meg: megmaradni embernek, 
megmaradni magyarnak.”

S a Csemadok megalakulása 
után egy híján húsz évvel elérke-
zett egy olyan időpont 1968. már-
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cius 12-e, amikor a két Csemadok 
összeért, eggyé vált. Amikor a 
hivatalos Csemadok is felvállalta 
a magyar nemzetiség érdekképvi-
seletét, amit az alul szerveződött 
Csemadok már kezdettől fogva 
képviselt.

„Mi, a Csemadok tagjai, Cseh-
szlovákia magyar nemzetiségű 
polgárai, munkások, parasztok, 
értelmiségiek, párttagok és pár-
tonkívüliek, kijelentjük…” – így 
kezdődik a Csemadok és a cseh-
szlovákiai magyarság történeté-
nek egyik legfontosabb dokumen-
tuma, a Csemadok 1968. március 
12-én elfogadott és március 15-én 
közzétett állásfoglalása, amikor 
először szólt a Csemadok az egész 
csehszlovákiai magyarság nevé-
ben, és amelyben először fogal-
mazódtak meg a csehszlovákiai 
magyarság követelményei, és sor-
suk megoldását célzó javaslatai a 
kollektív jogok és az önigazgatás 
elvei alapján.

De milyen történelmi helyzet 
tette ezt lehetővé? A válasz: A 
prágai tavasz néven ismert cseh-
szlovák reformfolyamat, mely 
nemcsak a válságban lévő gaz-
daság megreformálását, hanem 
a szintén válságban lévő társa-
dalom és politikai élet demok-
ratizálását is célul tűzte ki. 

A CSKP Központi Bizottságá-
nak január 3–5-i ülése, amelyen 
a pártvezetésen belüli reforme-
rek elérték a reformer Alexander 
Dubček első titkárrá választását, 
amellett hogy határozatot ho-
zott a párt- és közélet demok-
ratizálásának megvalósításáról 
és a párt akcióprogramjának 
kidolgozásáról, kimondta az új 
nemzetiségi politika alapelvei 
kidolgozásának szükségességét 
is. Az egyik legégetőbb megol-
dásra váró feladat a cseh–szlo-
vák viszony újrarendezésének 
szükségessége volt, a szlovák 
emancipációs törekvések kap-

csán azonban törvényszerűen 
felmerült a szlovák–magyar kap-
csolatok, illetve az 1945–1948 
között jogfosztott szlovákiai ma-
gyarság helyzete megnyugtató 
rendezésének igénye is.  

Az Alexander Dubček nevével 
fémjelzett reformfolyamatban 
ezt követően 1968 márciusában 
megszüntették a sajtócenzúrát, 
megtörténtek az első lépések 
a gazdaság megreformálása 
és a cseh–szlovák államjogi 
viszonynak egy föderáció for-
májában történő újrarendezése 
felé. A Csehszlovákiai Magyar 
Dolgozók Kulturális Szövetsé-
ge, a Csemadok pedig a párt 
felkérésének eleget téve – az 
ukrán kulturális szövetséghez 
hasonlóan – kidolgozta a nem-
zetiségi kérdés rendezésére vo-
natkozó javaslatait, hogy azokat 
beépíthessék a párt készülő ak-
cióprogramjába.
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